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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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ي طبيعة األعمال االقتصادية وآفاق العمل الرحبة الت 
ولمواكبة هذه التطورات الهائلة فز

ي  
المجاالت، ورغبتها فز ي شت  

ة فز المنظمات وما تملكها من مستندات ووثائق كثي  ي حجم 
المستمر فز ايد  ز الي  ومع 

ثي  من الوقت والجهد ويضمن لها الحفاظ عىل هذه البيانات، تنظيم بياناتها بطرق آلية حديثة مما يوفر عليها الك
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ي تعد 
ونية والت  جاع, وهذا النظام المتكامل يطلق عليه األرشفة االلكي  من   والفهرسة والتلخيص والبحث واالسي 

ي تحافظ عىل سالمة الوثائق وتحولها اىل بيانات ومعلومات مفيدة، وبالتاىلي تتحول هذه المعلومات 
أهم األدوات الت 

اسل  الي  آلية  والمجتمعات.  األفراد  إىل  تقدمها  ي 
الت  والخدمات  المنظمات  اداء  ز  تحسي  تساعدنا عىل  معرفة  إىل 

ي الجهات الحكومية
ي جرى اعتمادها فز

ي الت 
وئز تهدف إىل رسعة اإلنجاز وتقليص الدورة الزمنية للمراسالت   االلكي 

ي الوزارات. 
 عن القضاء عىل الدورة المستندية وتطوير العمل فز

ً
 وحفظ الوثائق، فضال
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Abstract : 

We are now in an era in which science and technology are developing very quickly. This development 

makes societies evolve in turn and makes people expect new ways to deal with each other and with 

governmental and non-governmental institutions. In order for these bodies and institutions to remain 

responsive to the tremendous technological developments and with the multiple changes in the global 

economic climate and financial requirements and with the needs of the citizen, governments and 

companies must find new and modern ways to deal with their bodies and institutions through more open 

and quality channels and formats, which is done by relying on electronic and digital solutions. 

In order to keep pace with these tremendous developments in the nature of economic business and the 

broad work horizons that have been produced by recent changes and with the continuous increase in the 

size of organizations and the many documents and papers they possess in various fields, and their desire 

to organize their data in modern automated ways, which saves them a lot of time and effort and ensures 

that they maintain these Data, the need for an integrated system has emerged that undertakes all 

operations related to dealing with documents automatically, such as archiving, indexing, summarizing, 

searching and retrieval, and this integrated system is called electronic archiving, which is one of the 

most important tools that preserve the integrity of documents and turn them into useful data and 

information, Information is knowledge that helps us improve the performance of organizations and the 

services they provide to individuals and communities. The electronic messaging mechanism that was 

adopted in government agencies aims to speed up completion, reduce the time cycle for correspondence 

and document preservation, as well as eliminate the documentary cycle and develop work in ministries. 

 : المـــقدمة

حها لمعالجة  ي تقي 
ك بالحلول الت  كات المنتجة لها ولكنها كلها تشي  ونية بتعدد الرسر وتتعدد أنظمة األرشفة االلكي 

ي من الممكن تلخيصها بالنقاط التالية:       
 متطلبات واحتياجات العمل والت 

ز   - أ المستخدمي  ومتعدد  ورسي    ع  قوي  ي 
وئز الكي  نظام  وبناء  وأمن تصميم  لسالمة  التقنيات  بأحدث  ومجهز 

 المعلومات 
 توفي  واجهة تطبيق مبسطة وواضحة لمستخدمي النظام.  - ب
 سهولة ادارة المعلومات.   -ج
ز االستفادة  -د ز المرخصي  ز والموظفي  تنظيم السجالت والوثائق بصورة جيدة حت  يتستز لجميع المستخدمي 

 منها. 
 تطوير وترقيم اجراءات العمل -ه

 ثانيا( نبذة تاريخية  
ها ويمثل أساس مستقبلها، فالمعلومات  يكتسب األرشيف أهمية بالغة لدى الشعوب كونه يضم تاريخها وحاضز
ي مرت بها عير األزمنة، كونه يضمن للشعوب الحق 

ي يحتوي  ها تمثل ذاكرة هذه األمم حول مختلف األحداث الت 
الت 

ي التعرف عىل تاريخها، لتر جانب حقوق األشخاص والدول.  
 فز

نت األحداث هي من تصنع األرشيف، فاألرشيف بدوره يعيد تشكيلها ويقيم صناعة التاري    خ من خالل توثيقها وإذا كا
ز األرشيف والتاري    خ، إذ ال يمكننا الحديث  وحفظها والحفاظ عليها، لهذا فهناك عالقة وطيدة ومتكاملة تربط بي 

األرشيف بمختلف أشكاله ومصادره، كما ال   عن التاري    خ بدون التطرق لموضوع األرشيف، أو من غي  االطالع عىل
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ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي عاشتها الشعوب.  لهذا يعتير األرشيف األساس  
يمكننا الحديث عن األرشيف بمنأى عن األحداث التاريخية الت 

 الذي تبتز عليه تسجيل األحداث التاريخية وتوثيقها حفظا لذاكرة األمم. 
اسل:   مفهوم األرشفة و التر

ية حفظ وتصنيف الوثائق )غالبا األوراق( بطريقة يسهل الرجوع لها، وهي عملية األرشفة كمفهوم عام هي عمل
ي  
ي البلدان المتقدمة عىل رعاية الوثائق من لحظة إنشائها فز

ي فز
ديناميكية متكاملة حيث تعتمد عىل العمل األرشيقز

ي سواء بالحفظ الدائم أم باإل 
ها النهائ  تالف, ان التكنولوجيا الرقمية اإلدارات ومتابعة هذه الوثائق حت  يتقرر مصي 

ونيا من خالل مسحها  ت من المفهوم التقليدي لحفظ الوثائق من التلف اىل خلق هذه الوثائق من جديد الكي  غي 
ي ذاكرة رقمية مع المحافظة عىل صحة وسالمة هذه الوثائق وسهولة الحصول عليها  

ضوئيا أو تصويرها وخزنها فز
ز و  ز والمستخدمي  .   من قبل المنتسبي  ز  المرخصي 

ونية اىل عملية استخدام الجهات لتقنيات المعلومات الحديثة، المادية والمنطقية  ويشي  مفهوم األرشفة اإللكي 
بها   تقوم  ي كانت 

الت  المهام  بجميع  للقيام  وملحقاتها،  االتصاالت  وتقنيات  وبرمجياتها،  الحاسبات  أجهزة  من 
السيطرة لزيادة  ذلك   ، وأكير التقليدية  التنظيم   األرشفة  أسس  خالل  من  إدارتها  وسائل  ز  وتحسي  الوثائق  عىل 

 . ي
 المعلومائ 

اسل  ي ادارة عمليات الي 
وع يعمل عىل استغالل التكنولوجيا فز نظام المراسالت الداخلية و االرشفة و الديوان هو مرسر
ي بما يتيح للمستخ

وئز ي الوزارة و ارشفة الوثائق و تخزينها و تصنيفها بشكل الكي 
جاعها عند  الداخىلي فز دم سهولة اسي 

 .الحاجة و حفضها من الضياع و التلف

ز إدارات المنشأة، الدوائر الحكومية، المؤسسات، وهذا يرجع إىل  تعتير إدارة اإلتصاالت اإلدارية حلقة الوصل بي 
يدية للمنشأة و إداراتها. ومن منطلق أهمية األ  ي تقديم الخدمات اإلدارية والير

ي  طبيعة عملها المتمثلة فز
عمال الت 

ي نظم اإلتصاالت والمعلومات وذلك 
تقدمها إدارة اإلتصاالت اإلدارية، فقد حرصنا عىل مواكبة التطور الحديث فز

 .)  من خالل استخدام )الحاسب اآلىلي

  ثالثا( مراحل التخطيط لألرشفة 

ونية   مراحل التخطيط لألرشفة اإللكتر
ي حرص  مرحلة الدراسة والمسح  -1

ي  : تتمثل فز
الوثائق المزمع وترقيمها وتحديد كميتها وأشكالها وأنواعها الت 

 تختلف حسب اللون , الحجم, الجودة الورقية. 
التحليل:   -2 قوائم    مرحلة  وإعداد  ونية  اإللكي  إىل  الورقية  من  الوثائق  لتحويل  األولويات  تحديد  ي 

فز تتمثل 
. وهو   نشاطها...إلخ  تواجدها وحفظها ودرجة  أماكنها وعناوين  للوثائق كتحديد  األساسية  البيانات  تتضمن 

 بمثابة الجرد الكامل للوثائق. 
الخطة:   -3 بناء  الوثائق    مرحلة  لحفظ  ي وضع خطة 

فز ي تتمثل 
النهائ  ها  وتقرير مصي  وتاري    خ  ومدة حفظها 

ز الذي يحتوي عىل   الوثائق باعتماد مكيز وتحديد تاري    خ إتالفها أو ترحيلها. فضال عن تحديد نظام لتصنيف 
جاع الوثيقة.   مصطلحات موحدة ككلمات مفتاحية الستعمالها عند البحث واسي 

مجيات  -4 ات االلية والير مرحلة اختيار التر ز ي الوثائق : تشمل التجهي 
ي فز
وئز مجيات المختصة بالترصف االلكي 

والمنظومات وقواعد البيانات الالزمة  ووضع الحقول المناسبة اختيار أدوات البحث وإعداد التقارير المطلوبة 
 ...إلخ. 

ي  ستتضمنها حفظ ومعالجة الوثائق  مرحلة إعداد قواعد البيانات    -5
ي أعداد قواعد للبيانات الت 

: تتمثل فز

ونية. اإللك   ي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ونية    رابعا( أهداف األرشفة اإللكتر

 توفي  المساحات المكتبية المستهلكة لتخزين الملفات الورقية.  •

ية  • ي حالة تعرض األصول للتلف والفقدان نتيجة ألية عوامل طبيعية أو برسر
توفي  نسخة احتياطية من الوثائق فز

ات الضارة. كضياع مستندات، سوء االستخدام، الرسقة، الحرائق، الرطوبة، ا  لغبار، الحرسر

ي البحث عن الملفات.   •
 تقليل الوقت المستهلك فز

جاع الوثائق المطلوبة وذلك باستخدام طرق مختلفة للبحث، مع إمكانية وضع أكير من صيغة  • سهولة اسي 
 بحث.  

 سهولة تبادل الوثائق داخل اقسام المؤسسة.  •

ي نفس الوقت. إتاحة الوثائق لالطالع عليها من قبل العديد من األشخاص  •
 فز

 زيادة فعالية صالحيات االطالع عىل الوثائق.  •

ي هو الوصول إىل مستوى ال يحتاج فيه المراجعون والمستفيدون لمراجعة  •
وئز يعد أهم هدف لألرشيف االلكي 

ونية الحديثة ومتابعة  ي حالة قليلة حيث بإمكانهم إرسال معامالتهم عن طريق الوسائل االلكي 
األرشيف إال فز

 عير شاشات الحاسوب.  ما يتم

ي مراكز المعلومات والوثائقية باستخدام تقنية االتصاالت والمعلومات.  •
ي فز
 رفع كفاءة العمل واألداء المهتز

ي أقل وقت ممكن لدعم اتخاذ القرار.  •
 توفي  المعلومات الدقيقة والحديثة فز

 : ي
ون  اسل اإللكتر  أهداف التر

ة  ❖ ز  للمستفيدين ومنظمات قطاع األعمال بوقت قياسي تقديم خدمات أرشيفية متمي 
ي اإلدارات والمؤسسات.  ❖

 تقليص اإلنفاق فز
 استالم المعاملة وتسجيلها وتوجيهها  ❖
ز اإلدارات واالقسام المختلفة  ❖  متابعة المعامالت بي 
ي يتم التعامل معها وجهات االتصال الخارجية والداخلية  ❖

 .تعريف أنواع من الجهات الت 
ي ل ❖

وئز  لمعامالت والوثائقأرشيف الكي 

 : ي
 
ونية: تتمثل ف  خصائص االرشفة االلكتر

وتوكوالت العالمية المشهورة ❖  دعم الير
 التكامل واالندماج مع نظم أخرى  ❖
 قدرة عىل حماية الوثائق وتقديم التقارير  ❖
ي التعامل مع قواعد البيانات ❖

ي وبرامج الصور والرسومات والقدرة فز
وئز يد اإللكي   دعم الير

 ات ودعم الدخول عن بعد للنظامدعم تقنية الشبك ❖
 سهل االستخدام وال يحتاج لكثي  من التدريب  ❖
جاع البيانات التالفة  ❖  دعم اللغة العربية ودعم اسي 
 سهل التطوير والتحديث  ❖
 حفظ والتقاط جميع المقاسات ودعم أرشفة الوسائط األخرى ❖
 دعم خاصية التحويل من ميكروفيلم إىل رقىمي والعكس كذلك  ❖
ي يدعم  ❖

 المسح الضوئ 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 : ي
ون   خصائص نظام المراسلة اإللكتر

 إنشاء مراسلة جديدة من مراسلة جارية.  ❖
❖  . ي

وئز ي لصيغة الكتاب الرسىمي و إمكانية التوقيع اإللكي 
 اإلنشاء التلقائ 

❖  . ز ز الصالحيات المعطاة للموظف او للموظفي   تحويل المراسالت حسب قواني 
ات إضافة  –متابعة المراسالت  ❖  التصعيد و التفويض.  –التأشي 
 التحويل الالمتناهي للمراسلة مع إمكانية أرشفة مثيل واحد و أرشفة موحدة.  ❖
ة.  ❖  التنبيهات عير واجهة موحدة مع إمكانية التذكي  عير رسائل قصي 

اسل   البحث و األرشفة  –الخصائص الرئيسية لنظام التر

 البحث الرسي    ع والبحث المتقدم   •

ي الحقو  •
 ل والمحتوى البحث فز

 البحث بواسطة فهرس األرشيف و التنقل عير المجلدات حسب الصالحيات  •

 الكتب ذات العالقة   -األذونات التلقائية عىل الكتب و اإلشارات  •

 الرقم الموحد  –األرشفة التلقائية حسب تصنيف المراسالت و مفاتيحها  •
ونية   ي دعت ال ظهور االرشفة  االلكتر

 االسباب التر
ية أم مالية  يعتير ا  -1 ألرشيف وسيلة عمل، وأداة تسيي  للمنظمات عىل غرار الموارد األخرى سواء أكانت برسر

 عىل حسن التسيي  للمنظمات مهما كان مجال تخصصها  
ً
ي تسيي  األرشيف ينعكس إيجابيا

أم مادية, والتحكم فز
نشا توقف  بعد  ذاكرتها  عىل  الحفاظ  للمنتجة  بالنسبة  الوثائق  حفظ  أهمية  الحاجة وتظهر  وتظهر  طها 

ونية من خالل:   لألرشيفات اإللكي 

 تضخم حجم الوثائق والمعطيات المنتجة  -أ

 النهضة التكنولوجية وتطبيقاتها - ب

يعات القانونية  - ج  تطوير الترسر
 تطوير أسلوب أداء األعمال من خالل: - -2

ي  - أ
وئز ي إىل مجتمع إلكي 

 التحول من مجتمع ورف 
ز  -ب  تنمية مهارات وقدرات الموظفي 
ز تغي   -ج  ثقافة الموظفي 

ونية  ي ومتطلبات قيام االرشفة االلكتر
ون   وظائف األرشيف اإللكتر

ونية:   -1 ي شهدتها الوثائق ونظم األرشيف بسبب التكنولوجيا الرقمية وظائف االرشفة االلكتر
ان التطورات الت 

ي التقليدي مما أدى إىل ممارسة أدوار إيجابية للتقدي 
ي العمل الوثائق 

م الخدمات  أدت إىل حدوث زلزال فز
 : ي
ي أدخلتها التكنولوجيا لألرشيف, تتمثل فز

 المتوقعة ومن الوظائف الت 
ي مستوى الخدمة.  - أ

ي إىل الحفظ الرقىمي وهي نقلة فز
 االنتقال من الحفظ الورف 

نت العالمية.  - ب  االنتقال من المجال المحىل إىل المجال العالىمي من خالل االنفتاح عىل شبكة اإلني 
ي عرض نتائج البحوث العلمية وهي نظم إتاحة أو وإن الوظيفة األساسية أل

ونية تتمثل فز رشيفات الطباعة اإللكي 
, وتحقيقا لالستفادة عىل مستوى العالم قامت منظمات دولية بوضع open access systemوصول مفتوحة  
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

مت نظم أنماط لتصميم وصياغة بيان الوصف وهي نظام مجلس األرشيف العالىمي ونظام مبادرة دبلن, ولقد ساه
ي وضع أسس وظيفة لتلك النظم من خالل: 

ي فز
وئز  األرشيف االلكي 

 المعالجة الموضوعية اآللية للوثائق ومحتوياتها  - أ
 الضبط المصطلخي للنظم الرقمية  -ب
 تصميم بيانات الوصف أو بيانات الفهرسة  -ج

للوثائق   التقارير  البحث,  الوثائق,  منها تصنيف  بعدة وظائف  برامج األرشفة  يد, وتقوم  الير التطبيقات,  المؤقتة, 
 األدوات, وأمن النظام. 

 : ي
   الجانب األمت 

ز البد من توفر تحديد كلمة الرس للحواسب المستخدمة   ي تم ارشفتها من المتطفلي 
ألجل الحفاظ عىل الوثائق الت 

ز وت للمخولي  الممنوحة  الرس  إنشاء كلمة  أمكانية  تمتلك  ي 
الت  الخزنية  األرشفة ولألوساط  منظومة  ي 

كون ضمن فز
 مواصفات يصعب معرفتها من حيث تكوينها من رموز وأرقام. 

⬧  . ي
وئز ي تتيح أمكانية تحديد كلمة المرور للملف االلكي 

مجية والت   استخدام التطبيقات الير
⬧  . ي

وئز  توفي  الخزانات الحديدية األمينة لخزن األرشيف االلكي 
وسات.  ⬧ مجيات المضادة للفي   استخدام الير
ز ابواب الغرف ال ⬧ ونية. تامي   مخصصة لعمليات األرشفة اإللكي 

ازية:   اإلجراءات االحتر

ونية عن النوافذ واألبواب.  -1  إبعاد منظومات األرشفة االلكي 

ي  -2
ونية يكون من المواد الت   أثاث الغرف المخصصة لعمليات األرشفة االلكي 

3-  . ي
 ال تساعد عىل االشتعال كاستخدام األثاث المعدئز

ز داخل الغرف األرشفة -4  . منع التدخي 

ونية.  -5 ز منظومات التحسس واستشعار الحريق اإللكي   تامي 

6-  .  عدم تعريض أوساط الخزن إىل أي تأثي  مجال مغناطيسي

ي ال تساعد عىل االشتعال.  -7
 صبغ جدران الغرف بأنواع من األصباغ والت 

ي األردن: 
 
 نظام المراسالت الحكومية )تراسل(  ف

اكة مع القطاع  وزارة ومؤسسة حكومية عليه   96الخاص وسيتم من خالله ربط دواوين ان النظام تم تطويره بالرسر
ونيا مما  ي زيادة كفاءة   بعد ان تم تطوير النظام وتفعيله بهدف تبادل المراسالت الحكومية ومتابعتها الكي 

يساهم فز
 .أداء الجهاز الحكومي 

، وقامت وزارة اال  التوجه الحكومي نحو اردن رقىمي النظام جاء ضمن  المعلومات ان اطالق  تصاالت وتكنولوجيا 
ونيا بينها وتخزينها وتتبعها   ي موحد للمؤسسات الحكومية لتبادل المراسالت الكي 

ي وطتز
وئز بإطالقه، وهو نظام الكي 
جاعها وضمان رسيتها  .واسي 

 وبالطرق التقليدية
ً
إضافة   واضاف، ان النظام سيعمل عىل توفي  الوقت والكلفة الناتجة عن تبادل المراسالت ورقيا

ي ترسي    ع وتبسيط 
ي مما يساهم فز

ونيا بسهولة ورسعة وبشكل لحظز الكي  الرسمية  المخاطبات  امكانية تداول  اىل 
ي 
الت  الحكومية  الخدمات  الحصول عىل  ونية    إجراءات  إلكي  منصة  النظام  ويوفر  رسمية، كما  مخاطبات  تتطلب 

 .مركزية آمنة لحفظ المراسالت الرسمية 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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